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ABSTRACT 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie där syftet var att undersöka vad det kan 

innebära att vara nyutexaminerad sjuksköterska, samt vilka faktorer i arbetsmiljön som 

påverkade deras hälsa och arbetstillfredsställelse den första tiden i arbetslivet. Vetenskapliga 

artiklar söktes med hjälp av sökmotorerna CINAHL, PubMed och Medline. Artiklar med 

kvantitativ ansats (n= 12) och kvalitativ ansats (n=6) inkluderades i studien. Efter att 

materialet granskats med hjälp av granskningsmallar som erhölls från Högskolan Dalarna, 

inkluderades totalt 18 vetenskapliga artiklar med medelhög (n=3) och hög (n= 15) kvalitet i 

resultatet i litteraturstudien. Resultatet delades upp i 9 underrubriker som ansågs svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet påvisade att mobbing, verbala övergrepp och 

stress var faktorer som påverkade de nyutexaminerade sjuksköterskornas hälsa och 

arbetstillfredsställelse negativt medan en trevlig och stödjande psykosocial arbetsmiljö och 

tillgång till handledare och/eller mentor var något som påverkade de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna positivt.  Konklusion: den psykiska och sociala arbetsmiljön som de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna mötte var en viktig faktor för deras förmåga att anpassa sig 

till den nya rollen som sjuksköterska. Det fanns faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som 

visade sig påverka kvaliteten på det arbete de nyutexaminerade sjuksköterskorna utförde samt 

även påverkade deras hälsa och arbetstillfredsställelse. 

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, hälsa, nyutexaminerad sjuksköterska, upplevelser, 

psykosocialarbetsmiljö.  

Keywords: Experiences, health, job satisfaction, newly graduated nurse, psychosocial work 

environment.  
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INTRODUKTION 

Bakgrund 
Inom svensk hälso- och sjukvård är legitimerade sjuksköterskor en stor yrkeskategori.  Det 

finns cirka 115000 verksamma legitimerade sjuksköterskor i Sverige. Antalet sysselsatta 

sjuksköterskor ökar och antagningarna till sjuksköterskeprogrammet ökade år 2010 med 9 

procent. Åren 2008-2009 utexaminerades 4234 sjuksköterskor i Sverige efter 3 års 

högskoleutbildning (Statistiska centralbyrån, 2011). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor, som hädanefter förkortas NS i den här studien, möter 

många utmaningar i början av sin nya roll som legitimerad sjuksköterska. I en studie av 

Duchscher Boychuk (2008) där 24 stycken NS intervjuades visade resultatet att efter tre års 

studier går NS ut i arbetslivet med stora förhoppningar och många känner en stor nervositet 

över att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska. En NS har från första start likvärdigt 

ansvar som sina mer erfarna kollegor. Övergången från skolans trygga miljö till arbetslivets 

krävande klimat har för många NS blivit till en chockartad upplevelse. 

Omvårdnadsforskaren Marlene Kramers teori från 1960-talet, ”anpassnings chock”, beskriver 

hur NS utsätts för ett brett spektrum av psykiska, intellektuella och känslomässiga utmaningar 

i övergångsfasen från student till sjuksköterska. NS upplever ofta en anpassnings chock då de 

lämnar den trygga, bekanta rollen som student och övergår till den nya, främmande, rollen 

som sjuksköterska. NS upplever skillnader inom relationer, roller, ansvar, kunskap och 

förväntningar på prestationer som förväntas av dem som student och som sjuksköterska 

(Duchscher Boychuk, 2008).  

Enligt Benner (1993) går NS igenom fem utvecklingsfaser under sin första tid i arbetslivet. 

Utvecklingsfaserna kallas; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Dessa 

utvecklingsfaser uppnås genom den erfarenhet sjuksköterskan får då hon är verksam inom ett 

verksamhetsfält under en längre tid. Sjuksköterskor som är på novisnivå saknar erfarenhet av 

de situationer de möter och förväntas prestera i. Eftersom novisen saknar erfarenhet är det 

nödvändigt med rutiner som vägleder dennes handlande. Novisens regelstyrda beteende är 

ofta ytterst begränsat och stelt. Då NS har utvecklats till avancerad nybörjare kan de uppvisa 

nätt och jämt godtagbara prestationer. Efter 2-3 år på samma avdelning har NS nått den  

1 



kompetenta utvecklingsfasen vilket innebär att den skickliges snabbhet och 

anpassningsförmåga saknas men NS kan ändå behärska dessa situationer samt ta sig igenom 

och klara av oförutsedda händelser som kan uppstå inom klinisk omvårdnad. För att bli en 

kompetent sjuksköterska krävs erfarenhet vilket inte bara ska räknas i antal tjänsteår utan 

snarare den process av reflektion som sker vid mötet med patienterna (a.a.). 

 

Sjuksköterskans kompetens och ansvar 
Enligt Socialstyrelsen (2005) är det tre huvudområden som utgör sjuksköterskeyrket. Det 

första huvudområdet är omvårdnadens teori och praktik. De andra två är forskning och 

utveckling samt utbildning och ledarskap. 

ICN’s etiska kod för sjuksköterskor består av fyra områden; sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan 

och medarbetare. Den etiska koden berör fyra grundläggande ansvarsområden; att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2007).  

Sjuksköterskans omvårdnad ska utföras utifrån patientens fysiska, psykiska och andliga 

behov. Målet med omvårdnaden är inte enbart att främja eller behålla hälsa utan även att ge 

stöd i livets slutskede. Sjuksköterskan förväntas efter legitimering kunna planera och utföra 

omvårdnadsarbetet där patientens behov och säkerhet tillgodoses med hjälp av 

omvårdnadsprocessen samt visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och 

värdighet.  Sjuksköterskan ska även ha utvecklat en förmåga att reflektera över, motivera och 

medverka till att utveckla en god vårdmiljö och arbetsmiljö, samt att uppmärksamma 

arbetsrelaterade risker och aktivt förebygga dessa. Inom hälso- och sjukvården sker en snabb 

kunskapsutveckling där krav inom kunskap och informations- och kommunikationsteknologi 

samt förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet ställs. Det är möjligt för en legitimerad 

sjuksköterska att arbeta inom många olika vårdområden och det kommer alltid ställas krav på 

självständigt arbete, vetenskapligt  
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förhållningssätt, mångkulturell kunskap och professionellt ansvar. När NS är nyanställd 

behöver hon en god introduktion på arbetsplasten, där möjlighet att förankra sin 

yrkesskicklighet finns (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Arbetsmiljö 
Enligt Världshälsoorganisationen definieras arbetsmiljö som de biologiska, medicinska, 

fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i 

arbetsplatsens miljö påverkar individen (Världshälsoorganisationen, 1948). 

Människors fullständiga livssituation påverkas genom ett växelspel mellan förhållanden i och 

utanför arbetet. I propositionen (1976/77:149) med förslag till arbetsmiljölag konstateras det 

att begreppet psykosociala faktorer i arbetsmiljön är omfattande och framkommer genom att 

arbetsmiljön betraktas från en psykologisk och sociologisk synvinkel. Detta perspektiv 

innefattar såväl fysiska som organisatoriska och sociala miljöfaktorer. Arbetsmiljöns 

utformning kan få konsekvenser för de organisatoriska och sociala förhållandena på 

arbetsplatsen, arbetsuppgifternas innehåll och omfattning, möjlighet till social kontakt, 

samarbete, inflytande och personlig utveckling (Arbetsmiljöverket, 2011).  

En studie av Lavoie- Tremblay, Wright, Desforges, G’elinas, Marchionni och Drevniok 

(2008) påvisar författarna vikten av att skapa en stabil arbetsmiljö där NS kan hantera sin 

arbetsbelastning och samarbeta med kollegorna för att främja en positiv arbetsmiljö och 

leverera en säker vård. En dålig psykosocial arbetsmiljö och bristande arbetsförhållanden 

anses vara viktiga faktorer som bidrar till att rekrytering och behållande av arbetskraft blivit 

en utmaning på arbetsplatser inom sjukvården runt om i världen. Samma studie anger att 

effektiva strategier för att förhindra detta är nödvändiga och bör inriktas på tre grundläggande 

utmaningar: att förbättra rekryteringen, att hjälpa den befintliga arbetskraften att prestera mer 

effektivt samt att aktivt försöka få arbetstagarna att inte lämna sjukvården. 

Den miljö som en person arbetar i har betydelse för den arbetande människans uppfattning av 

sig själv. Den bild hon formar av sig själv baseras på den roll hon har i arbetslivet och de 

upplevelser hon får där. Denna persons självkänsla, det självvärde hon känner, betyder i sin 

tur mycket för hennes upplevda välbefinnande och hälsa. För att arbetet ska få en positiv  
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psykisk effekt är det viktigt för människor att de får utnyttja sin förmåga så allsidigt som 

möjligt. En grundprincip för en god psykosocial arbetsmiljö är att människans egna 

förutsättningar och ambitioner ska vara i så god harmoni som möjligt. Introduktion av ny 

personal bör planeras och organiseras omsorgsfullt och följas upp med regelbunden kontakt. 

Noggrann introduktion och instruktion är nödvändiga villkor både för säkerheten i arbetet och 

för att arbetsförhållandena ska vara tillfredsställande. De psykiska och sociala förhållandena 

på en arbetsplats formas i stor utsträckning av människorna på arbetsplatsen och samspelet 

mellan dem. De olika formerna av kontakter som förekommer på en arbetsplats har betydelse 

för känslan av upplevd trygghet och gemenskap och möjligheten att få känna sig uppskattad. 

En viktig faktor som bidrar till en gynnsam psykosocial arbetsmiljö är att skapa 

förutsättningar för goda kommunikationer och kontakter emellan människor för att skapa ett 

öppet, utvecklande klimat på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2011). 

 

Den första tiden som sjuksköterska 
Enligt Duchscher Boychuk (2008) upplevde NS ofta sin första tid som sjuksköterska som en 

tid fylld av ängslan, osäkerhet och otillräcklighet. NS uppgav svårigheter i att hitta sig själv i 

sin nya roll och samtidigt särskilja sig själv från de övriga sjuksköterskorna. NS önskade finna 

en balans mellan sitt arbetsliv och sitt privatliv. Andra utmaningar som NS upplevde som 

svåra var att integrera den kunskap de förvärvat i skolan med sina nya arbetsuppgifter.  I 

samma studie beskrev författaren hur de främsta rädslorna hos NS under de första månaderna 

av anställning var att uppfattas som inkompetent, att misslyckas med att ge säker vård till 

patienten och att oavsiktligt skada patienten. NS uttryckte även rädslor över att de inte skulle 

klara av att hantera den nya rollen som sjuksköterska och det ansvar som den rollen 

omfattade.  
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Problemformulering 
Sjuksköterskan förväntas efter legitimering kunna planera och utföra omvårdnadsarbete där 

patientens behov och säkerhet tillgodoses samt visa omsorg och respekt för patienternas 

autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2011). Många NS beskriver dock en 

rädsla att de inte ska klara av den nya rollen som sjuksköterska och det ansvar som denna roll 

omfattar. De utsätts ofta för ett brett spektrum av psykiska, intellektuella och känslomässiga 

utmaningar i övergångsfasen från student till sjuksköterska (Duchscher Boychuk, 2008). 

Utifrån detta tycker uppsatsförfattarna att det är viktigt att identifiera vilka faktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön som kan påverka NS hälsa och arbetstillfredsställelse samt att 

undersöka vad det kan innebära att vara nyutexaminerad sjuksköterska.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad det kan innebära att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska, samt vilka faktorer i den psykologiska och sociala 

arbetsmiljön som kan påverka deras hälsa och arbetstillfredsställelse den första tiden i 

arbetslivet.  

Frågeställningar 
Vad kan det innebära att vara nyutexaminerad sjuksköterska inom arbetslivet? 

Vilka faktorer i den psykologiska och sociala arbetsmiljön kan påverka nyutexaminerade 

sjuksköterskors hälsa och arbetstillfredsställelse? 

 

 Definitioner av centrala begrepp 

Arbetsmiljö definieras enligt uppsatsförfattarna i denna litteraturstudie som den psykiska och 

sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

Arbetstillfredsställelse definieras som de positiva och negativa attityder och känslor den 

anställde har till sitt arbete (Schultz & Schultz, 1998). 
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Uppsatsförfattarna definierar hälsa enligt WHO’s definition av hälsa, ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaron av sjukdom 

och ohälsa (Världshälsoorganisationen, 1948). 

Nyutexaminerad sjuksköterska definieras enligt uppsatsförfattarna som legitimerad 

sjuksköterska under sitt första år av anställning. Sjuksköterskan arbetar heltid på vikariat eller 

har fast anställning. För att underlätta skrivandet har uppsatsförfattarna valt att förkorta 

nyutexaminerad sjuksköterska till NS och valt att benämna NS hon/henne. Uppsatsförfattarna 

är medvetna om, och respekterar givetvis att det finns både manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor.  

METOD 

Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie.  

Urval av litteratur 
En litteratursökning innebär att ta reda på vad som tidigare skrivits inom det valda området 

(Backman, 2008). Vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet till litteraturstudien söktes 

manuellt från Högskolans Dalarnas Bibliotek från databaserna Medline, PubMed och 

CINAHL. Dessa databaser valdes för att uppsatsförfattarna ansåg att de var mest relevanta för 

ändamålet. Sökord som användes var: Newly graduated nurse, novice nurse, stress, health, 

colleague support, bullying, workplace environment, horizontal violence, transition period, 

job satisfaction och workplace i olika kombinationer då dessa sökord ansågs kunna nå 

innebörden för litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

 

Inklusionskriterier 
De artiklar som inkluderades ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte.  Artiklarna skulle 

vara originalartiklar skrivna på engelska och finnas tillgängliga i fulltext och vara publicerade 

i en vetenskaplig tidskrift under perioden 2000 – 2011. Urvalet av artiklar baserades på hur 

titel, abstrakt och innehåll motsvarade syftet och frågeställningarna i föreliggande 

litteraturstudie.  
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Artiklar som inkluderades i studien belyste hur det kan innebära att vara NS inom arbetslivet, 

hur NS kan uppleva den första tiden i arbetslivet och relationen mellan NS hälsa och 

psykosociala arbetsmiljö. Artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats användes i 

litteraturstudien. NS i alla åldrar under sitt första år av anställning inkluderades i studien.   

Tabell 1. Databassökning 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda artiklar 

PUBMED Newly graduated nurse 
AND health 

105 13 7 3 

CINAHL Newly graduated nurse 
AND Health 

16 5 0 0 

CINAHL Newly graduated nurse 
AND Workplace 

environment 

7 4 2 1 

CINAHL Newly graduated nurse 
AND stress 

3 3 1 1 

CINAHL Newly graduated nurse 
AND Colleague 

support 

0 0 0 0 

CINAHL Newly graduated nurse 
AND Bullying 

3 3 1 1 

CINAHL Horizontal Violence 
 

75 8 5 2 

CINAHL Newly graduated nurse 
AND Workplace 

9 5 3 1 

CINAHL Novice nurses AND 
stress 

39 5 2 0 

CINAHL Novice nurses AND 
Horizontal violence 

1 1 1 0 

CINAHL Novice nurses AND 
Bullying 

7 2 2 2 

CINAHL Novice nurse AND job 
satisfaction 

45 8 2 1 

MEDLINE Newly graduated nurse 
AND Health 

30 4 3 2 

MEDLINE Newly graduated nurse 
AND support 

20 2 2 1 

MEDLINE Newly graduated nurse 
AND Workplace AND 

support 

3 3 2 1 

MEDLINE Nurse AND colleague 
support  

20 2 2 1 

MEDLINE Nurse AND Transition 
period AND health 

77 6 2 1 

  Totalt: 451 Totalt:74 
 

Totalt:37 Totalt:18 

      

7 

 



Exklusionskriterier 
Artiklar som ansågs sakna relevans för studiens syfte och frågeställningar samt artiklar äldre 

än 11 år exkluderades för att studien skulle vara så aktuell som möjligt.  Även de artiklar som 

handlade enbart om sjuksköterskestudenter utan någon erfarenhet av arbetslivet exkluderades 

vid sökningarna. 

 

Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna i denna litteraturstudie diskuterade gemensamt fram relevanta, tidigare 

nämnda sökord för studien. Med hjälp av dessa söktes både gemensamt och enskilt 

vetenskapliga artiklar från utvalda databaser. Utifrån de träffar som erhölls lästes först 

abstraktet i artikeln och sedan valdes artiklar ut baserat på hur väl titel och abstrakt 

överensstämde med syfte och frågeställningar i föreliggande studie. Därefter valdes 37 

vetenskapliga artiklar ut till granskning. Uppsatsförfattarna delade upp artiklarna mellan sig 

för att granska dessa med hjälp av de utvalda granskningsmallarna. Efter att 

kvalitetsgranskningen var slutförd erhölls 18 vetenskapliga artiklar, varav 12 med kvantitativ 

ansats och 6 med kvalitativ ansats. Artiklarna lästes igenom och relevant innehåll i dessa 

resultat plockades ut och sammanställdes i 9 underrubriker vilket utgjorde resultatet.  

Uppsatsförfattarna har skrivit delvis enskilt och delvis gemensamt och har träffats regelbundet 

för att genomföra en gemensamt sammanställd litteraturstudie.  

 

Analys  
Uppsatsförfattarna läste artiklarna ett flertal gånger och utgick ifrån frågeställningarna vad 

kan det innebära att vara NS inom arbetslivet samt vilka faktorer i den psykologiska och 

sociala arbetsmiljön som kan påverka NS hälsa och arbetstillfredsställelse? Innehållet i 

artiklarna som svarade på studiens syfte och frågeställningar markerades med en 

överstrykningspenna och kategoriserades under följande underrubriker: den första tiden som 

NS inom arbetslivet, inte riktigt förberedd, social anpassning, mobbing, verbala övergrepp, 

stress och utmattningsdepression, stödjande arbetsmiljö, handledare/mentor och 

arbetstillfredsställelse.   

 

8 



Granskningsmallarna som använts är modifierade granskningsmallar för kvalitativ och 

kvantitativ metod (Bilaga 2 och 3) som utformats av Högskolan Dalarna efter förlagor av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2003). Dessa 

granskningsmallar fanns tillgängliga på Högskolan Dalarna. Frågorna i granskningsmallarna 

behandlade studiens syfte, design, hur data insamlats, dess validitet samt etiska aspekter. 

Kvalitetsbedömningen gjordes för att undersöka vilken relevans och trovärdighet varje artikel 

hade för studien. Den kvalitativa granskningsmallen bestod av 25 ja och nej-frågor och den 

kvantitativa granskningsmallen bestod av 29 ja och nej-frågor. Varje ja-svar gav ett poäng. 

För hög kvalitet krävdes minst 80 % ja-svar vilket motsvarade 20 poäng för den kvalitativa 

granskningsmallen och 24 poäng för den kvantitativa granskningsmallen. För medelkvalitet 

krävdes minst 60 % ja-svar vilket för den kvalitativa granskningsmallen innebar att godkända 

artiklar erhöll minst 15 poäng och för den kvantitativa granskningsmallen minst 17 poäng. 

Endast de artiklar som efter kvalitetsbedömning med granskningsmallarna erhållit medelhög 

till hög poäng inkluderades i studien. Detta resulterade i att 18 vetenskapliga artiklar med 

medelhög (n= 3) till hög poäng (n=15) kunde användas i resultatet. Av de 24 artiklarna som 

först erhölls exkluderades 6 artiklar trots att de uppnådde medelhög-hög poäng. Dessa artiklar 

exkluderades då uppsatsförfattarna ansåg att de inte hade relevans för studien då de efter 

närmare granskning inte uppfyllde författarnas förväntningar innehållsmässigt. 

Uppsatsförfattarna har tillsammans kontrollerat varandras granskningar. För att säkerställa att 

de båda uppsatsförfattarna har utfört granskningen av artiklarna likvärdigt enligt 

granskningsmallarna, gjordes i efterhand ett reliabilitetstest. En av uppsatsförfattarna i studien 

valde slumpvis ut 2 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar från den andra uppsatsförfattaren 

och granskade dem enligt granskningsmallarna. Med detta reliabilitetstest kunde det påvisas 

att uppsatsförfattarnas sätt att tyda granskningsmallarna inte utgjorde någon betydande 

skillnad som påverkade deras bedömning av artiklarna.  

Kvalitetsgranskning 
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Forskningsetiska överväganden 
Uppsatsförfattarna i föreliggande litteraturstudie har hållit sig objektiva till insamlad data och 

redovisat resultatet sanningsenligt. Utvalda artiklar i ett forskningsresultat bör ha etiska 

godkännanden, vilket uppsatsförfattarna instämmer med och har strävat efter att endast välja 

ut artiklar med god etisk grund (Forsberg & Wengström, 2003). 

RESULTAT 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad det kan innebära att vara NS, samt vilka 

faktorer i den psykologiska och sociala arbetsmiljön som kan påverka deras hälsa och 

arbetstillfredsställelse den första tiden i arbetslivet. Resultatet presenteras i 9 underrubriker, 

den första tiden som NS inom arbetslivet, i

 

nte riktigt förberedd, social anpassning, mobbing, 

verbala övergrepp, stress och utmattningsdepression, arbetstillfredsställelse, stödjande 

arbetsmiljö och handledare/mentor. Dessa underrubriker är formulerade att svara på de två 

huvudrubrikerna, vad det kan innebära att vara NS inom arbetslivet och psykiska och sociala 

arbetsmiljörelaterade faktorer som påverkar NS hälsa och arbetstillfredsställelse som 

formulerats efter frågeställningarna. 

Vad det kan innebära att vara nyutexaminerad sjuksköterska inom arbetslivet.  

Den första tiden som NS inom arbetslivet 

I en studie från Sverige där åtta NS intervjuades av Andersson och Edberg (2010) beskrevs 

hur NS upplevde betydelsen av att de fick bekräftelse och godkännande från sina nya 

kollegor. Att bli accepterad som en del av arbetslaget och att bli respekterad som en  

I en kanadensisk studie av Smith, Andusyszyn, och Laschinger (2010) var den första tiden 

som sjuksköterska en viktig tid för att bygga upp självförtroendet och hitta sig själv i den nya 

rollen som sjuksköterska. Det var många av deltagarna i studien som vittnade om tuffa 

upplevelser och ohövliga arbetskamrater och de kände sig undervärderade och försummade av 

de andra sjuksköterskorna. Dessa NS upplevde sig även vara stressade av den stora mängden 

ansvar och antalet konflikter de utsattes för under den allra första tiden som sjuksköterska. 
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kompetent kollega var i början viktigare för NS än att få samma acceptans från patienterna. 

Vidare fann även författarna i samma studie att den första tiden som nybörjare krävde mycket 

energi vilket även påverkade NS fritid och familjeliv. Arbetet var även mentalt påfrestande då 

NS även på sin fritid funderade mycket över arbetsrelaterade ämnen och händelser. Många 

NS led av stressrelaterade sömnproblem då de grubblat över händelser på det senaste 

arbetsskiftet samt drömde om dessa händelser vilket kunde vara mycket utmattande och 

stressande. 

Mooney (2007) belyste i sin studie där 12 NS deltog, att den oväntade nivån av ansvar, att 

känna oro för patienternas säkerhet, och en oförmåga att förena teori med praktik var de 

största svårigheterna under NS första tid inom arbetslivet. Den nya rollen omfattade mer än de 

tidigare insett och de oroade sig för patienternas säkerhet och omvårdnad. Andra svårigheter 

NS upplevde i sitt yrke var administrering av läkemedel, att fatta viktiga beslut på egen hand 

samt att försöka möta de orealistiska förväntningarna på sig själva och från andra.  

Utvecklandet av kunskap och självförtroende hos NS under den första tiden inom arbetslivet 

var beroende av flera faktorer. Några av dessa faktorer var personaltäthet, hur akut sjuka 

patienterna var samt stress relaterad till ansvarsskyldighet. Förväntningarna på NS var ibland 

orealistiska. Dessa förväntningar inkluderade krav på snabb anpassning, snabb inlärning av 

avdelningens rutiner och att integrera bra med övrig personal (Andersson & Edberg, 2010). 

 

Inte riktigt förberedd 
Kelly och Ahren (2008) belyste med sin studie från Australien där NS (n=13) upplevde att de 

inte var riktigt förberedda för sin nya roll och vad den omfattade. De ansåg att de inte var 

tillräckligt förberedda på det förväntade ansvaret eller att fatta egna beslut samt att de 

upplevde att de inte kände sig stöttade av den övriga personalen och upplevde svårigheter 

med att rotera runt på olika avdelningar.  

Det var viktigt att NS vågade ta eget ansvar under den första tiden på arbetsplatsen gällande 

att ta kontakt med och söka råd hos övrig personal när det behövdes. Det var dock ofta så att  

NS inte vågade be sina kollegor om hjälp då de desperat försökte passa in i gruppen och ville 

inte verka krävande eller tafatt (Ross & Clifford,  2002). 
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Mooney (2007) belyste i sin studie hur NS utryckte besvikelse över att inte ha tillräcklig tid 

för omvårdnad av patienter då konflikter bland personalen och det oväntat stora ansvaret 

krävde mycket tid och energi, vilket kunde leda till att kvaliteten på omvårdnaden blev 

lidande. Samma studie påvisade att problem relaterade till dålig personaltäthet, låg 

arbetsmoral, stress och hög personalomsättning bidrog till att NS fick en större press på sig 

och förväntades att snabbare ta på sig rollen som en mer erfaren sjuksköterska. Dessa NS fick 

axla större ansvar och fatta viktiga beslut i ett tidigare skede än de egentligen var redo och 

mogna för att göra. 

I en studie av Laschinger, Grau, Frinegan och Wilk (2010) från Kanada där 415 NS deltog 

påvisades att övergångsfasen från att vara NS till att känna sig bekväm i sin roll som 

sjuksköterska var känslomässigt krävande då NS skiljdes från den tidigare akademiska 

identiteten. Deras uppfattning av brist på acceptans av erfaren personal på den nya 

arbetsplatsen skapade en känsla av att vara hemlös och vara mittemellan två kulturer, den 

akademiska och den yrkesmässiga. Ross och Clifford (2002) från Storbritannien undersökte i 

en studie med 207 deltagare hur NS skulle önska att sjuksköterskeutbildningen förbättrades 

för att underlätta anpassningen från NS till legitimerad sjuksköterska. Författarna i samma 

studie gav förslag om hur skolan behövde omorganisera sista året på utbildningen. NS som 

deltog i studien önskade att skolan hade en mer noggrann uppföljning av studenterna när de 

befann sig ute på praktik och att de tilldelades en handledare med mer praktisk erfarenhet. I 

skolan önskade de att det var mindre upprepningar i kurserna. De önskade istället att mer 

fokus lades på medicin, biologi, farmakologi och på kliniska kunskaper och de önskade även 

få mer information om professionella faktorer som hörde till yrket. En av de viktigaste 

frågorna gällande det teoretiska innehållet under det sista året på utbildningen var att 

deltagarna i studien kände att de inte var tillräckligt förberedda för de krav som ställs på en 

NS. De kände att de inte hade fått tillräckliga kunskaper gällande hantering av realistiska 

scenarier som förekom dagligen på kliniken såsom att prioritera arbetsuppgifter, 

dokumentation av vissa händelser samt hantering av dödsfall och allvarliga olyckor. Det här 

stärkte några av deltagarnas upplevelser av att deras sista år på utbildningen kändes irrelevant 

med mycket upprepningar och bidrog till deras brist på förvärv av klinisk kompetens. NS 

önskade  
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därför fler praktiktillfällen med möjlighet att under handledning öva på de moment som en 

legitimerad sjuksköterska ska kunna utföra, mer tid för reflektion och inlärning, slutpraktik på 

ett område där de senare önskade få jobb samt mer positivt och riktat stöd från mentorer under 

sista året på utbildningen. 

Efter ett par månader upplevde NS att de började komma in i arbetsuppgifterna och klarade av 

att bära det ansvar som en sjuksköterska hade samt att prioritera arbetsuppgifter. När NS 

kände sig säkrare och mer självständiga så kunde fokus skiftas från sig själva och sitt eget 

beteende till att fokusera mer på patientens behov. NS ville även utföra mer arbetssysslor än 

de hade kapacitet och möjlighet att göra, vilket ökade risken för utbrändhet. Som en strategi 

för att bli accepterad in i arbetsgruppen, gömde NS ofta sin osäkerhet bakom en mask av 

kompetens och självförtroende. Osäkerheten var uttröttande och resulterade i en ökad 

upplevelse av ensamhet istället för en känsla av samhörighet. Initialt under NS tid som 

nybörjare var stress- och orosnivåerna höga men minskade i takt med att NS fick erfarenhet 

och därmed förmåga att prioritera arbetsuppgifter på ett adekvat sätt (Laschinger et al., 2010).  

 

Social anpassning 
Kelly och Ahren (2008) konstaterade att den sociala miljön på arbetsplatsen var en avgörande 

faktor för NS förmåga att anpassa sig till den nya rollen som sjuksköterska. Den hade även en 

potentiell möjlighet att förhindra att de sade upp sig från sitt arbete under den första tiden av 

anställning. Vidare hade även den sociala anpassningen som NS gick igenom på den nya 

arbetsplatsen möjlighet att påverka kvaliteten på NS arbete och hur de uppfattade sig själva i 

den nyvunna rollen som legitimerad sjuksköterska. NS som inte upplevde stöd under denna 

sociala anpassningsprocess var mindre nöjda, utförde ett sämre arbete och var inte motiverade 

att behålla sin anställning på arbetsplatsen. 

Det sociala klimatet på arbetsplatsen hade stor betydelse för NS då fungerande och stödjande 

relationer inom personalgruppen där återkopplande feedback gavs, påverkade NS hälsa 

positivt och underlättade anpassningen i sin nya roll som sjuksköterska (Beecroft, Santer, 

Lacy, Kuntzman & Doey, 2006). 

Maben, Latter, MaCleod och Clark (2006)  påvisade i sin studie där 26 NS deltog, hur NS 

avslutade sina studier med starka värderingar de fått med sig under utbildningen.  
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Dock ignorerades dessa värderingar av personalen ute på arbetsplatserna. Många av de ideal 

och värderingar som följde sjuksköterskorna genom hela utbildningen kunde inte användas i 

praktiken på grund av de rådande kulturer NS mötte ute på klinikerna. Vidare menade Maben 

et al. (2006) hur dessa kulturer kunde innehålla outtalade eller ”hemliga” regler och NS ansåg 

ofta att beteenden från de mer erfarna kollegorna skiljde sig från de värderingar de fått med 

sig från utbildningen. De mer erfarna sjuksköterskorna på arbetsplatsen socialiserade NS 

genom dessa outtalade regler så att de kunde tillgodose organisationens behov. Denna 

socialisering var som starkast i början och kunde kategoriseras i fyra regler. Dessa regler var; 

påskyndad omvårdnad, att inte smita undan, att inte involvera sig i patienterna och att passa 

in. Den första regeln, påskyndad omvårdnad, avslöjade den dolda verkligheten om att den 

fysiska omvårdnaden skulle ges företräde framför det psykiska stödet till patienterna och att 

snabbhet och effektivitet värderades högst. Att inte smita undan var den andra regeln, vilket 

innebar att sjukvård är ett hårt fysiskt arbete och att sjuksköterskor ska ta på sig sin del av det 

jobbet. Detta demonstrerades av att de mer vana sjuksköterskorna prioriterade praktiska 

uppgifter istället för mer sociala uppgifter som att prata med patienterna eller att delegera det 

krävande jobbet till yngre eller mer oerfaren personal. Vidare beskrevs den tredje regeln som 

var att inte involvera sig i patienterna. Denna regel innehöll flera aspekter som bland annat 

inkluderade att personalen informerade om att det var opassande och oönskat att involvera sig 

i patienterna och att NS skulle tuffa till sig och hålla sitt avstånd. Att ”göra det lilla extra” för 

patienterna möttes av stort motstånd från de mer erfarna kollegorna. Att involvera sig i 

patienterna, att känna empati för, och identifiera sig med dem fanns med i NS ideal och 

värderingar sen studietiden, men krockade med verkligheten då det ansågs som ett 

oprofessionellt och icke önskvärt beteende.  Den fjärde och sista regeln var att se till att passa 

in i gruppen. Denna regel möttes NS av från många av sina sjuksköterskekollegor. NS var 

medvetna om detta och var angelägna om att hålla tyst och inte ifrågasätta kollegor under 

inskolningsperioden. Vissa NS kände sig aktivt avrådda från att ifrågasätta saker och ta egna 

initiativ och kände att kollegorna var ovilliga för förändring. Dessa dolda men existerande 

regler var ofta innehållet av den socialisering som NS råkade ut för. Den erfarna personalen 

på arbetsplatserna var budbärarna av dessa regler och socialiserade ny personal, medvetet 

eller omedvetet på detta sätt (a.a.). 
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Faktorer i den psykiska och sociala arbetsmiljön som kan påverka NS hälsa 
och arbetstillfredsställelse. 

Mobbning 
Mobbning på arbetet påverkade NS mer än någon annan arbetsrelaterad fråga (Rudman, 

Omne Ponte’n, Wallin & Gustavsson 2010). Mobbning på arbetsplatsen beskrevs som en 

situation där någon utsattes för social isolering eller utfrysning, där hennes prestationer på 

jobbet förringades och att hon utsattes för hotelser och nedvärderande kommentarer. Dessa 

kommentarer var menade att plåga, bryta ner och orsaka stor frustration hos den som utsattes 

för mobbningen. Mobbning på arbetsplatsen innebar att offret var oförmögen att försvara sig 

själv och försöka hindra konflikten på grund av att de stod i underläge och hade mindre makt 

än den som mobbade. Generellt sätt så innebar ”arbetsplatsmobbning” när offret utsatts för 

minst två negativa händelser i veckan i minst sex månader och offret tyckte det var svårt att 

försvara sig själv och hindra konflikterna (Rowe & Sherlock, 2005). 

Enligt Laschinger et al. (2010) behövdes en positiv arbetsmiljö för att underlätta övergången 

till den professionella rollen som sjuksköterska. Författarna i studien menade att NS var en 

värdefull tillgång på arbetsplatsen men på grund av mobbning sjukskrev sig många NS ofta 

eller övervägde till och med att lämna professionen helt och hållet.  

NS hälsa, arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse och åtagandet för organisationen påverkade 

deras beteende och kvaliteten på vården som gavs till patienterna (Rudman et al., 2010). I en 

studie från USA av Simons och Mawn (2010), visade att n

Ett kännetecken för organisationer där mobbning ofta förekom var organisationer under 

förändring.  Mobbning förekom oftare i en organisation som var under omkonstruktion eller 

som genomgick nedskärning. Förändring och nedskärning är ofta konstant förekommande 

inom dagens sjukvård vilket gör sjuksköterskor en utsatt yrkesgrupp som ofta är utsatta för 

mobbning på arbetsplatsen (Rowe & Sherlock, 2005).  

är mobbningen först började kunde 

offret och mobbaren ha samma organisatoriska position men det kunde även finnas skillnader 

i makt och status redan innan konflikten bröt ut. Dessa skillnader kunde baseras på kunskap 

och erfarenhet, eller på den sociala dynamiken som var rådande på arbetsplatsen. Oavsett 

källan, lämnade denna obalans offret i en situation där det nästan var omöjligt att försvara sig, 

att ta sig ur underläget och få ett slut på mobbningen. 
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En överdrivet stressig arbetsmiljö orsakade påfrestningar och utmattning hos individer och 

främjade en fientlig atmosfär för alla på arbetsplatsen. Även de NS som vittnade om 

förekomsten av mobbning rapporterade högre stressnivåer och lägre arbetsglädje. Den 

kroniskt fientliga arbetsmiljön som var rådande på grund av mobbningen ledde till en rädsla 

hos NS för att själva bli utsatta och även en rädsla att stödja offret. Detta resulterade i kronisk 

oro bland de anställda som var vittnen till mobbningen som förekom (Smith et al., 

2010). Mobbning var ett beteende som sjuksköterskor lärde sig av varandra. NS som kom nya 

till en arbetsplats, acklimatiserades till det sociala klimatet och kunde trots att de själva utsatts 

för mobbning av sina kollegor, själva mobba de mindre erfarna NS allt eftersom deras status 

inom arbetsgruppen blev starkare och mer etablerat (Rowe & Sherlock, 2005). I Yildrims 

(2009) studie konstaterades det att mobbning på arbetsplatsen påverkade relationerna mellan 

kollegorna och relationerna till cheferna negativt. Jobbmotivationen, energinivån, 

anknytningen till institutionen och relationen till patienterna, cheferna och medarbetarna till 

sjuksköterskan som blev utsatt för mobbning påverkades negativt. Till detta hörde att nya 

sjuksköterskor kände att relationen till cheferna och kollegorna, och att ha ständig 

kommunikation med dessa, var avgörande för att kvaliteten på vården inte skulle påverkas. 

Mobbning hindrade därför inte enbart en positiv arbetsmiljö utan även kvaliteten på vården 

som gavs till patienterna. Vidare i samma studie rapporterades det att det var känt att 

mobbning påverkade den psykiska, fysiska hälsan och välbefinnandet för den NS som stod 

offer för mobbningen. Effekterna av avsiktlig och återkommande mobbning från 

arbetskamrater blev uppenbara som en samling skador som utvecklades successivt hos 

mobbningsoffret. Mobbningsoffret upplevde en mängd fysiologiska, psykologiska 

och sociala problem som var relaterade till den intensiva stress och ångest som mobbningen 

medförde. Rowe och Sherlock (2005) påvisade att dessa fysiska symtom kunde vara yrsel, 

magont, huvudvärk, ryggvärk, kronisk trötthet och insomningssvårigheter. De psykologiska 

och sociala problemen kunde vara minskad självkänsla, dåligt självförtroende, social 

isolering, social stigmatisering, social missanpassning, ångest, självmordstankar, aggressivitet

 

 

samt depression. Mobbningsoffer hade större sjukdomsfrånvaro än den som inte utsatts för 

mobbning. I samma studie där 213 NS deltog påvisades att två procent av sjukfrånvaron bland 

NS berodde på mobbning. 
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I Laschingers et al. (2010) studie där 415 NS deltog påvisades att trettio procent av dessa 

upplevde mobbning, aggression och personangrepp dagligen. Nästan hälften av deltagarna 

ansåg att aggressionen mellan sjuksköterskor var den mest stressande faktorn på arbetet. En 

hög andel av NS drabbades av ohälsa, främst relaterad till en psykiskt osund och dåligt 

stödjande arbetsmiljö.  

Oavsett utbildningsnivå och position, kunde alla sjuksköterskor råka ut för mobbing på 

arbetsplatsen. Dock var det mer vanligt att unga sjuksköterskor utsattes för dessa typer av 

negativa beteenden från äldre och mer erfarna kollegor. Hög arbetsbelastning tillsammans 

med ung ålder hade hög betydelse för att som sjuksköterska utsättas för mobbing på 

arbetsplatsen. På grund av överdriven arbetsbelastning och tidspress kunde sjuksköterskan 

inte avsluta sina uppgifter inom utsatt tid vilket ledde till att de äldre mer erfarna 

sjuksköterskorna betedde sig illa mot de yngre sjuksköterskorna (Yildirim, 2009). Mobbing 

på arbetsplatsen försvårade NS anpassning till sin nya roll, påverkade deras hälsa och 

välbefinnande negativt samt var en bidragande orsak till uppsägning (Mooney, 2007).  

I studier som utförts om sjuksköterskors utsatthet för mobbing har det visat sig att 

sjuksköterskor hade en högre risk att utsättas än övrig vårdpersonal. Det faktum att det fanns 

mer kvinnlig än manlig vårdpersonal och att den överväldigande majoriteten av 

sjuksköterskorna var kvinnor 

Det visade sig även att mobbing bland sjuksköterskor var ett kostsamt problem för sjukvården 

då det bidrog till hög personalomsättning och ständigt pågående introduktioner av ny 

personal. NS önskan om att säga upp sig från arbetet ökade avsevärt när deras hälsa 

påverkades negativt av psykisk stress och långvarig utmattning (Rowe & Sherlock, 2005).   

hade en tydlig effekt på denna frekvens. Det fastställdes att 

kvinnor upplevde mer av alla typer av våld på sjukvårdsinrättningar jämfört med män 

(Yildirim, 2009). 

 

Verbala övergrepp  
Verbala övergrepp skiljde sig från mobbing då det innebar en enskild incident och mobbing 

innebar att beteendet upprepades över minst sex månader. Dock liknade de båda beteendena 

varandra på så vis att båda innehöll sabotering, stridigheter, skuldbeläggning och överdriven 

kritisering (Simons & Mawn, 2010).  
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I Laschingers et al. (2010) studie beskrev författarna hur NS u

Verbala övergrepp kunde utryckas i form av tystnad, skadande skvaller och annat aggressivt 

verbalt handlande vilket var ett mycket stressorsakande beteende för den utsatte. Konflikter 

mellan arbetskamrater noterades vara en av de faktorer som orsakade NS mest stress på 

arbetet. Tystnad som kommunikationssätt användes ibland hos den mer erfarna personalen för 

att på ett demonstrativt sätt visa att NS inte var accepterade på arbetsplatsen. Många NS var 

helt oförberedda på den ohövliga och reserverade attityd som de mötte under sin första tid i 

arbetslivet (Kelly & Ahern, 2008). 

nder sitt första år som anställd, 

utsattes för verbala övergrepp av en eller flera kollegor. Av de 415 NS som deltog i studien 

vittnade trettiofyra procent av dessa hur de utsattes för elak, kränkande och nedvärderande 

kritik. Detta beteende har fått ett eget begrepp inom sjuksköterskeyrket, verbala övergrepp. 

Verbala övergrepp har länge förekommit inom sjuksköterskeyrket och kan till viss del 

förklaras av den långa traditionen av hierarkiska krafter där de yngre och mindre erfarna 

sjuksköterskorna faller offer för de mer erfarna sjuksköterskorna. Redan under Florence 

Nightingales tid utvecklades en mycket hierarkisk miljö bland sjuksköterskor där 

undergivenhet gentemot både läkare och de äldre mer erfarna sjuksköterskorna var en 

förväntad självklarhet (Rowe & Sherlock, 2005). I en omfattande studie från Nya Zeeland där 

547 NS ingick påvisade McKenna, Smith, Poole och Coverdale (2002) hur både 

organisationen och den enskilda sjuksköterskan skadades av verbala övergrepp mellan 

personal. Organisationen skadades då personalen inte tog eget initiativ till arbete, att fler 

sjukdagar gick åt samt att det var större omsättning på personal. Det förekom även fler 

klagomål från patienter och anhöriga som vårdades på en avdelning där arbetsmiljön är dålig 

orsakad av en otrevlig stämning bland personalen.  

 

Stress och utmattningsdepression 
Stress hos NS är ett internationellt fenomen som har studerats omfattande under de senaste 

årtiondena. Att vara sjuksköterska innebar att ha ett yrke som hade en rad olika faktorer 

knutna till arbetet som bidrog till förekomsten av stress. Dessa faktorer inkluderade ett 

mycket krävande arbete med dåligt stöd, snabbt föränderliga omständigheter, bristande 

resurser, brist på personal och omhändertagande av döende patienter och dödsfall.   
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Dessa omständigheter förvärrades av faktorer i arbetsmiljön såsom vård av svårt sjuka 

patienter och deras familjer, kontakten med läkare, dåligt åtagande för omvårdnaden och 

rädslan för att ge vård av dålig kvalitet. Stress var en normal reaktion på många olika 

omständigheter och kunde ge negativa konsekvenser såsom emotionellt 

utmattningssyndrom 

Mooney (2007) belyste hur viktigt det var med återhämtning på fritiden för att undvika risken 

för utmattningsdepression. En nyanställd sjuksköterska som sade upp sig eller begärde 

omplacering påverkade inte bara den enskilda sjuksköterskan på det professionella och 

personliga planet utan medförde även stora kostnader för arbetsgivaren. Nivåer av emotionell 

utmattning kunde minskas genom att förbättra arbetsförhållanden så som tillräckligt 

tillgodosedd personaltäthet, administrativt stöd och goda relationer mellan läkare och 

sjuksköterskor. En stödjande arbetsmiljö tillsammans med överkomlig arbetsbelastning, 

kollegialt stöd och en rättvis och trevlig atmosfär bland personalen minskade förekomsten av 

utmattningsdepression betydligt (Mooney, 2007). NS som hade god kommunikationsförmåga 

och oftare sökte hjälp från övriga kollegor hade en högre upplevelse av arbetstillfredsställelse. 

(Watson, Gardiner, Hogston, Gibson, Simpson, Wrate & et al., 2008).  

Mooney (2007) beskriver emotionell utmattningsdepression, tidigare även kallat utbrändhet, 

som ett psykologiskt syndrom av känslomässig utmattning, cynism och ineffektivitet vilket 

uppkom som resultat av kronisk arbetsrelaterad stress. Rowe och Sherlock, (2005) belyste i 

sin studie att emotionell utmattningsdepression hade sammankopplats med negativa 

arbetsförhållanden och att NS var speciellt utsatta för detta. Sjuksköterskor som upplevde 

högre nivåer av emotionell utmattningsdepression var mer benägna att ta ut frustrationen mot 

sina yngre kollegor i form av verbala övergrepp. Vidare i samma studie där 213 NS deltog, 

delgavs det att 66 procent av dessa upplevde emotionell utmattningsdepression, främst 

relaterad till en icke stödjande arbetsmiljö. En studie från Taiwan av Ming-Chen Yeh & Shu 

Yu, (2009), där 146 NS medverkade påvisas att 39 procent av de tillfrågade upplevde stress 

till den grad att de ville säga upp sig efter den första månaden. Drygt 32 procent av dessa NS 

skulle efter tre månaders anställning vilja lämna sjuksköterskeyrket helt och hållet. Drygt 50 

procent av sjuksköterskorna bytte arbetsplats under sitt första år som legitimerad 

sjuksköterska till följd av arbetsrelaterade stressfaktorer.  
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I Tei-Tominaga och Akkiko Miki’s studie (2010) konstaterades det att förmågan att söka 

socialt stöd från kollegor var en nyckelstrategi för att hantera stressen som upplevdes och för 

att förebygga emotionell utmattningsdepression under övergången från NS till en mer erfaren 

sjuksköterska.  

 

Stödjande arbetsmiljö  
En trevlig och stödjande arbetsplats visade sig vara en organisatorisk faktor som bidrog till en 

arbetsmiljö som främjade arbetseffektivitet och positiv arbetshälsa hos både 

sjukvårdspersonal och för andra yrkesgrupper (Smith et al., 2010). Laschinger et al. (2010) 

belyste i sin studie en teori om stödjande arbetsmiljö. Denna teori har utformats av Kanter, en 

amerikansk professor i ledarskap. Enligt Kanters teori innebar en stödjande arbetsmiljö att 

mänsklig och materiell kraft genererades av tillgång till information, stöd och tillgångar på 

arbetsplatsen. När personalen hade tillgång till dessa arbetsförhållanden blev de stärkta att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett meningsfullt sätt.   

En stödjande arbetsmiljö hade en signifikant effekt på minskade nivåer av mobbing på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskor var mindre konfliktbenägna när de arbetade på avdelningar som 

gav dem tillgång till de resurser de behövde för att genomföra sitt arbete. För att bekämpa 

mobbing och förhindra utbrändhet bland NS var det viktigt att se till att det fanns tillgång till 

information, stöd och möjligheter att växa och utvecklas på arbetsplatsen (Andersson & 

Edberg, 2010). Tydliga ledarstrategier var nödvändiga för att skapa en respektfull, 

mobbningsfri arbetsmiljö och som stöttade NS i deras första tid på arbetsplatsen så att de 

stannade kvar då de var en värdefull resurs för sjuksköterskeprofessionen och för patienterna 

(Laschinger et al,. 2010). 

 

Handledare/mentor 
Att ha en handledare eller mentor tillgänglig kunde underlätta den första tiden på 

arbetsplatsen för NS. Mentorer underlättade den sociala anpassningen till arbetskamraterna 

och minskade uppsägningar bland NS då de minskade stress och främjade en positiv 

självkänsla och självförtroende (Beecroft et al., 2006). 
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Det har bevisats att arbetsbelastningen har ökat för sjuksköterskor under de senaste tre 

decennierna. Ökade krav på sjukvården från omgivningen ledde till ökade påfrestningar för 

sjuksköterskan. En oundviklig konsekvens av detta blev att sjuksköterskor inte hade samma 

möjlighet att ge NS och ny personal det stöd och den tid de behövde samtidigt som de skulle 

ge en idealisk vård och vara goda förebilder. Dock har det bevisats att det är avgörande för 

NS att ha starka förebilder för en positiv socialisation samt för att minimera konflikter på 

arbetsplatsen (Maben et al., 2006). 

Resultat från Gerrish (2000) studie visade att fördelarna med handledarskap yttrade sig i form 

av stresslindring, glädje och professionell utveckling och kunde kopplas ihop med antalet 

träffar mellan NS och handledare. I studien påvisades även att en resursperson som kunde 

svara på frågor, ge stöd och hantera arbetsrelaterad frustration var till fördel för NS. Vidare 

underlättades övergångsperioden och stressen minskades om NS fick gå bredvid en annan 

sjuksköterska i början av sin anställning samt ha tillgång till en handledare. 

 

Arbetstillfredsställelse 
Enligt Suzuki, Itomine, Saito, Katsuki och Sato (2008) var atmosfären på arbetsplatsen den 

viktigaste faktorn för NS arbetstillfredsställelse. Andra faktorer kunde vara interaktioner med 

patienter, arbetsuppgifterna, lönen, självutveckling och befordran, beröm och erkännanden, 

kontroll och ansvar, säkerhet och ledarskap samt organisationspolicys. Vidare uttryckte 

författarna i samma studie att det var viktigt att förbereda arbetsmiljön för NS och aktivt 

försöka förhindra att de önskade sluta på sitt jobb. Bristande arbetstillfredsställelse var en 

nyckelfaktor och anledningen till varför så många sjuksköterskor valde att sluta på sitt jobb. 

En stödjande arbetsmiljö bidrog till ökad arbetstillfredsställelse och att NS enklare tog till sig 

arbetsuppgifterna samt underlättade anpassningen till sin nya roll och sitt nya yrke. NS som 

jobbade i en positiv och stödjande arbetsmiljö påverkades inte på samma sätt av storlek på 

inkomst och arbetsbelastning, de var mindre benägna att säga upp sig samt var även mindre 

benägna att drabbas av utmattningsdepression. NS som för första gången arbetade under 

ansvar med att rädda liv var mer benägna att säga upp sig. Detta berodde på att många kände  
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sig isolerade och oförmögna att känna trygghet relaterat till faktorer som otillräcklig 

information om arbetsuppgifterna de förväntades utföra, oförmåga att lära av någon annan 

eller att de inte hade någon att prata med gällande jobbet. Stöd från kollegor visade sig vara 

en viktig faktor för NS arbetstillfredsställelse och deras vilja att säga upp sig från sitt arbete. 

 
DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 
Resultaten visade att den första tiden som sjuksköterska var en viktig tid för att bygga upp 

självförtroendet och att hitta sig själv i den nya rollen (Smith et al., 2010). 

Mobbing på arbetet var det som påverkade sjuksköterskorna mer än någon annan 

arbetsmiljörelaterad fråga (Rudman et al., 2010). Många NS 

Ett stödjande 

arbetsklimat var av stor betydelse för NS då en fungerande relation till personalen, där 

återkopplande feedback gavs, påverkade NS hälsa positivt och underlättade anpassningen i sin 

nya roll som blivande sjuksköterska (Beecroft et al., 2006).  

upplevde 

en mängd fysiologiska, psykologiska och sociala problem relaterade till den intensiva stress 

och ångest som mobbingen medförde (Yildirim, 2009). De fysiska symtomen var yrsel, 

magont, huvudvärk, ryggvärk, kronisk trötthet och insomningssvårigheter. De psykologiska 

och sociala problemen var minskad självkänsla, dåligt självförtroende, social 

isolering, social stigmatisering, social missanpassning, ångest, självmordstankar, aggressivitet

Att ha en handledare eller mentor kunde underlätta den första tiden på arbetsplatsen för NS då 

de underlättade den sociala anpassningen samt främjade positiv självkänsla och 

självförtroende bland NS (Beecroft et al., 2006). Fördelarna med handledarskap yttrade sig i 

form av stresslindring, glädje och professionell utveckling (Gerrish, 2000). En stödjande 

arbetsmiljö har en signifikant effekt på minskade nivåer av mobbing på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskor och deras kollegor är mindre konfliktbenägna när de arbetar på avdelningar 

som ger dem tillgång till de resurser de behöver för att genomföra sitt arbete (Andersson & 

Edberg, 2010). De faktorer som påverkade NS arbetstillfredsställelse mest var atmosfären på 

arbetsplatsen och stödet från arbetskollegor.  

 

samt depression. Mobbning på arbetsplatsen försvårade NS anpassning till sin nya 

sjuksköterskeroll, påverkade deras hälsa och välbefinnande negativt samt var en bidragande 

orsak till uppsägning (Mooney, 2007). 
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Bristande arbetstillfredsställelse var en nyckelfaktor och anledningen till varför så många 

sjuksköterskor valde att sluta på sitt jobb (Suzuki et al., 2008). 

RESULTATDISKUSSION 
 

I resultatet i denna litteraturstudie framkommer det att NS upplevde att de inte är riktigt 

förberedda för sin nya roll i alla avseenden. De anser att de inte är tillräckligt förberedda på 

det förväntade ansvaret, att fatta egna beslut och att de inte känner sig stöttade av sina mer 

erfarna arbetskollegor (Kelly & Ahren, 2008). Uppsatsförfattarna anser att blivande 

sjuksköterskor redan på utbildningsnivå borde bli upplysta om hur verkligheten kan se ut när 

de kommer ut i arbetslivet. Detta för att de bättre ska kunna förbereda sig på den sociala 

anpassningen på arbetsplatsen och hitta verktyg hos dem själva som underlättar den första 

kontakten med övrig personal. Detta överensstämmer med Kellys och Ahrens (2008) resultat 

om att sjuksköterskeutbildningar behöver inkludera sociala interaktionsämnen i läroplanen så 

att studenter bättre kan förberedas i kunskaper att avvisa, hindra och förändra förtryckande 

beteenden. Vidare anser uppsatsförfattarna att erfarna sjuksköterskor och avdelningschefer 

behöver uppmärksammas på den påverkan de har på NS och att NS har ett behov av att bli 

omhändertagna och stöttade. Resultatet i Kelly och Ahren’s (2008)  studie visar hur den 

sociala miljön på arbetsplatsen är en avgörande faktor för NS förmåga att anpassa sig till den 

nya rollen som legitimerad sjuksköterska, hur den påverkar arbetstillfredsställelsen och hur 

organisationer alltid borde eftersträva en positiv och stödjande arbetsmiljö för att tillåta NS att 

känna sig trygga att lyfta sina åsikter och funderingar gällande jobbet. Vidare menar de att en 

positiv social arbetsmiljö har en potentiell möjlighet att minska risken att NS säger upp sig 

från sitt arbete inom den första tiden av anställning och har möjlighet att påverka kvaliteten på 

NS arbete. Uppsatsförfattarna anser att om det första mötet med den nya arbetsplatsen blir en 

positiv upplevelse och NS känner sig välkomnad från personal och ledning, kan detta bidra till 

en upplevelse av trygghet vilket uppsatsförfattarna tror kan hjälpa NS att lättare anpassa sig 

och snabbare komma in i sin nya roll som sjuksköterska. Finns denna trygghet från start tror 

uppsatsförfattarna att NS lättare vågar visa att om de inte kan något moment i arbetet eller att 

de oftare vågar fråga sina kollegor om hjälp. Detta överensstämmer med Andersson och 

Edbergs (2010) studie som menar att för att utveckla självförtroende i den nya rollen som  
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sjuksköterska upplever NS att det är viktigt att de får bekräftelse och godkännande från sina 

nya kollegor, att bli accepterad som en del av arbetslaget och att bli respekterad som en 

kompetent kollega. NS upplever att det är nödvändigt att accepteras av kollegorna innan de 

kan lägga energi på att få samma accepterande från patienterna. I samma studie konstateras att 

NS som inte upplever stöd under denna sociala anpassningsprocess är mindre nöjda, utför ett 

sämre arbete och är inte motiverade att behålla sin anställning på arbetsplatsen (a.a.). 

Enligt Kanter’s teori om en stödjande arbetsmiljö, så innebär detta att en positiv arbetsmiljö 

genereras av tillgång till information, stöd och andra tillgångar på arbetsplatsen. När 

personalen har tillgång till dessa arbetsförhållanden blir stärkta att utföra sina arbetsuppgifter 

på ett meningsfullt sätt (Laschinger et al., 2010).  En stödjande arbetsmiljö visar sig även ha 

en signifikant effekt på minskade nivåer av mobbing på arbetsplatsen. Sjuksköterskor och 

deras kollegor är mindre konfliktbenägna när de arbetar på avdelningar som ger dem tillgång 

till de resurser de behöver för att genomföra sitt arbete (Andersson & Edberg, 2010).  Detta 

anser även Suzuki et al. (2008) vara av vikt då de beskriver i sin studie hur atmosfären på 

arbetsplatsen är den viktigaste faktorn för NS arbetstillfredsställelse. En stödjande arbetsmiljö 

som bidrar till att NS enklare tar till sig arbetsuppgifterna, är mindre benägna att få en 

utmattningsdepression samt underlättar anpassningen till sin nya roll och sitt nya yrke. 

Uppsatsförfattarna anser att en stödjande arbetsplats börjar på ledningsnivå. Är cheferna 

trygga och mån om sin personal, blir personalen i sin tur också trygga, och är personalen 

trygg ges en god vård till nöjda patienter. Uppsatsförfattarna anser att NS får helt andra 

förutsättningar på en arbetsplats under dessa förhållanden där övrig personal är välmående 

och stolta över vården de ger.  

Tillvägagångssätt 

METODDISKUSSION 

Denna studie genomfördes som en 

Utifrån det valda ämnet formulerades sökord för att besvara det uppsatsförfattarna ämnade 

undersöka.  

litteraturstudie vilket innebär att göra en sammanställning 

av redan utförda studier inom ett visst ämne (Polit & Beck, 2008). Uppsatsförfattarna valde 

denna metod då de ansåg att den var mest relevant för att kunna svara på litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar.  
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Dessa sökord valdes då de ansåg att de kunde nå innebörden för litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Sökorden som användes var, newly graduated nurse, novice nurse, stress, 

health, colleague support, bullying, workplace environment, horizontal violence, transition 

period, job satisfaction och workplace. Valet av sökord kan ha påverkat studiens resultat men 

uppsatsförfattarna valde dessa då de ansågs vara väsentliga för studiens syfte. Horizontal 

violence och transition period var för uppsatsförfattarna okända uttryck men var vanligt 

förekommande i många av de relevanta artiklarna och lades därför till som sökord för att hitta 

fler relevanta artiklar. Uppsatsförfattarna upplevde inga svårigheter att finna relevanta artiklar 

med hjälp av ovanstående sökord.  

Uppsatsförfattarna har valt att översätta transition shock (Duchscher, 2008) till ”anpassnings 

chock”, horizontal violence (Simons & Mawn, 2010) till ”verbala övergrepp” och workplace 

empowerment (Laschinger et al., 2010) till ”stödjande arbetsmiljö”.  

Uppsatsförfattarna är medvetna om att psykosocial arbetsmiljö inte använts som sökord i 

denna litteraturstudie. Detta ämne var dock återkommande i de artiklar som inkluderades i 

studien och valdes att lyftas fram som en viktig faktor för NS hälsa. Vidare är 

uppsatsförfattarna även medvetna om att två artiklar som har inkluderats i studien handlar om 

sjuksköterskor i allmänhet. Dessa ansågs ändå vara av relevans för studien då de belyste 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och sjuksköterskors negativa beteenden gentemot 

varandra och där ibland NS.  

Uppsatsförfattarna har medvetet valt att benämna NS som ”hon” i studien för att ordet 

”sjuksköterska” är feminint betonat samt för att underlätta skrivandet av texten. 

Artiklar söktes i Högskolans Dalarnas Bibliotek från databaserna Medline, PubMed och 

CINAHL. Dessa databaser valdes för att de var mest relevanta för ändamålet. En av de 

databaser som användes var CINAHL – Comulative Index of Nursing and Allied Health 

Litterature, som är ett bra sökalternativ för sjuksköterskor (Polit & Beck, 2008). Andra 

databaser som användes var PubMed som är en databas och söktjänst av U. S National 

Library of Medicine and the National Institute of Health och Medline som är en databas för 

medicinska artiklar som drivs av United States National Library of Medicine (Forsberg, 

2003).   
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Databasen PubMed användes endast till en sökning då uppsatsförfattarna föredrog att söka 

artiklar med CINAHL och Medline då dessa ansågs vara tydligare och lättare att använda.  

 

Exklusionskriterier 
Då uppsatsförfattarna strävade efter så relevant och aktuell information som möjligt 

exkluderades ett stort antal artiklar som inte fanns tillgängliga i full text, de artiklar som var 

äldre än 11 år, de artiklar som inte uppnådde medelhög till hög poäng i kvalitetsgranskningen 

samt de artiklar som inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift.  

Inklusionskriterier 

 

Uppsatsförfattarna önskade inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier i 

litteraturstudien. Uppsatsförfattarna ansåg att de kvalitativa studierna kunde ge en 

genomgripande bild av de författarna ämnade undersöka då de ofta bygger på djupintervjuer. 

De kvantitativa studierna omfattar i regel ett större antal deltagare och ansågs därför kunna ge 

en bredare bild av ämnet. Att artiklarna som inkluderades i studien var publicerade mellan 

2000-2011 anser uppsatsförfattarna vara en styrka i studien då det innebär att endast relativt 

nya forskningsresultat tagits med i studien.  

Styrkor 

 

Uppsatsförfattarna anser att en styrka i föreliggande studie var att vissa likheter identifierades 

i artiklarna som ingår i litteraturstudien, vilket författarna ansåg kunde styrka resultatet i 

studien.  Ytterligare en styrka i studien var att artiklarna som inkluderats i resultatet omfattade 

studier från 10 olika länder representerade av flera världsdelar.  Detta anses som en styrka då 

frågeställningarna undersökts utifrån ett internationellt, mer omfattande perspektiv. 

Svagheter 
Svagheter i föreliggande litteraturstudie anser uppsatsförfattarna är att de tvingades exkludera 

artiklar som kunde ha varit av relevans då de inte fanns tillgängliga i fulltext. Eventuella 

språkliga begränsningar i översättningen av artiklarna då uppsatsförfattarnas modersmål inte 

är engelska och viss språklig feltolkning av materialet kan ha gjorts. 
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Förslag till vidare forskning 

 

Det finns ett stort antal tidigare gjorda studier som påvisar hur stressig och krävande den 

första tiden i arbetslivet för NS kan vara. Tidigare gjord forskning vittnar även om hur NS 

ofta faller offer för arbetsrelaterad mobbing utav de mer erfarna sjuksköterskorna. Utifrån 

föreliggande litteraturstudies resultat anser uppsatsförfattarna att det i framtiden bör utföras 

flera kvalitativa studier, gärna med djupintervjuer, för att få en mer omfattande bild om hur 

NS upplever att den psykosociala arbetsmiljön påverkar deras första tid i arbetslivet. Vidare 

forskning bör även utföras om hur arbetsgivare kan motverka mobbing av NS genom att 

skapa en mer stödjande arbetsmiljö för all personal på arbetsplatsen.  

Slutsats/Konklusion  
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka vad det kan innebära att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska, samt vilka faktorer i den psykologiska och sociala 

arbetsmiljön som kunde påverka deras hälsa och arbetstillfredsställelse den första tiden i 

arbetslivet. Att vara NS har enligt resultatet i denna studie visat sig vara krävande både på det 

sociala, fysiska och psykiska planet. Många studier vittnade om hur stressigt och krävande 

den första tiden i arbetslivet kunde vara för NS. Att inte känna sig redo för ansvaret, mobbing 

och stress var några av de faktorer de möttes av den första tiden som sjuksköterska.  

 

Studiens kliniska nytta 

Denna litteraturstudie var viktig att genomföra för att öka förståelsen av hur det kan vara att 

börja arbeta som NS. Det var viktigt att undersöka hur denna rollförändring och dessa 

arbetsförhållanden påverkar de NS fysiska och psykiska hälsa.  

Denna studie har ett värde för sjuksköterskeutbildningar, ledning inom hälso- och sjukvård 

samt övrig vårdpersonal för att belysa om NS situation och hur viktigt det är att skapa en 

trygg övergång från skola till arbetsliv samt skapandet av en hälsosam arbetsmiljö för NS.  
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Sammanställning av artiklar (n=18) som ligger till grund för resultatet.  
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2010 
 
Japan 
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treatment 
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Att utforska 
faktorer som 
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anställning. 

 
Kvantitativ 
Longitudinell design. 
Enkät. 

 
n=301  

 
Psykologisk stress 
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Hög 
25/29 

 
Watson, R 
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and 
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Att undersöka hur 
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